
Seniorklubben 

BESTYRELSESMØDE 08. juli 2019. 

 

Tilstede var alle på nær Flemming Frederiksen. 

Referat 
Kalle bød velkommen til sommer møde og gennemgik medlem situationen. 

• Medlems situation. 
Der er pt. 170 medlemmer i alt fordelt på 18/137 og på 9/33 heraf er de 52 damer på 18 huller og 
85 herrer, på 9 huller er fordelingen 19 damer og 14 herrer. 

• Økonomi. 
Erik uddelte igen et flot regnskabs ark der vise en sund og god økonomi, 
desuden en oversigt over vores turneringers som viser at de stort set hviler i sig selv. 

• Fredagsgolfen. 
Stadig et godt flow på banen ved star fra hul 1, en runde tager 4 – 4 ½ time 
I Gennemsnit spiller der på 18 huller 70 og på 9 huller 22. 
Det er et fald på ca. 10 spillere på 18 huller i forhold til sidste år. 
Vi har hørt divergerende meninger om start fra hul 1 men har beslutte at fortsætte sæsonen ud 
Og så tage det op ved medlemsmødet. 
Erik Andersen har sendt os en mail hvor han opfordrer til at der kan spilles fra tee 56 hvis  
Hcp. er til det. Kalle har svaret på denne mail, dette spørgsmål kan ligeledes tages op ved 
medlemsmødet. 
Starter stopper funktionen fortsætter til august, der har endnu ikke været trængsel efter 
Seniorklubben er gået ud. Der kan først bestilles teetid fra kl. 11:37 og vi har endnu ikke brugt alle 
vores tider. Vi tager funktionen op til medlemsmødet. 

• SeniorOpen 2020 
Jørgen har gjort sig nogen tanker omkring turneringen SeniorOpen og har sendt et skriv rundt til 
bestyrelsen.  Dette skriv blev selvfølgelig drøftet, bl.a. mener Jørgen at det er lidt uklart mht. 
sponsorater til næste års turnering og hvem turneringen henvender sig til og hvor mange udefra 
der deltager. 
Jørgen vil tage uformelt snak med vores hovedsponsor for at høre om fremtidige aftaler. 
Vi ta’r SeniorOpen op igen senere på året. 
Jørgen fortæller at turneringen i år gik godt, runden blev klaret på 4 timer dog var et hold der 
brugte noget længere tid på banen. 

• Sommerturneringen/festmiddag. 
Tilmeldingen er åben. Opslag på hjemmesiden 
Kalle taler med Cafe Solvogn om menuen og et eventuelt sponsorat. 



Cafeen har fået højtaler anlæg vi må benytte. Der skal også deles præmier ud for tre kølle 
turneringen. 
Kalle sørger for præmier til begge turneringer 
 

• Klubtrøjer Status 
Jens har talt med Søren (      ) og forventer at få bekræftelse på levering af klubtrøjer i uge 29. 
Der vil blive sendt en mail ud om at trøjerne skal betales via vores konto før de kan afhentes. 
Der bliver fastsat 2 dage hvor man kan hente trøjerne. Kurt og Konny vil bistå Jens med 
udleveringen. 

• Plan Bestyrelse. 
Kalle forespørger om deltagelse i bestyrelsen til næste år. 
Alle er villig til genvalg. 

• Næste møde 
Aftales til den 09. september kl. 10:30 

• Eventuelt. 
Kurt bliver af formanden gjort opmærksom på venskabsturneringen mod Dragsholm i Dragsholm. 
 

 

 

Rf. 

Eva 


